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VOORWOORD 

 

Deze projectbeschrijving van het project over pronkbonen in Roemenië gaat over de teelt van 

pronkbonen in de permacultuur van Roemenië. De aanleiding hiervoor is de vraag van het Nederlandse 

zaadverkoopbedrijf Waldbaarch. Waldbaarch heeft onder andere pronkbonen in haar assortiment en 

wil haar assortiment graag op peil houden. Daarom stelde het bedrijf de vraag aan Eelke Wiersma van 

Careel art & green, dat onder andere werkt in Roemenië, of zij mogelijkheden zagen om pronkbonen 

voor Waldbaarch te telen. Die mogelijkheden bestaan, zoals ook blijkt uit deze projectbeschrijving. De 

teeltomstandigheden van pronkbonen zijn in veel gevallen beter in Roemenië dan in Nederland. 

Pronkbonen hebben namelijk veel warmte en water nodig. Vooral aan de eerste is soms een gebrek in 

Nederland. Vanuit deze behoefte is een project opgezet. Ik voer dit project als student van de CAH 

Vilentum Almere uit in Roemenië in opdracht van Careel art & green. Ik doe dit project in het kader van 

de module ‘buitenlandstage’ en doe hiermee ervaring op met verschillende teeltmethoden en culturen 

om hiermee te voldoen aan mijn stagedoelen. 

Ik wil Eelke Wiersma en Carmen Todita van Careel art & green hartelijk bedanken voor de 

mogelijkheden die ze mij hier geboden hebben en de ondersteuning bij het project. Daarnaast wil ik 

hen ook bedanken voor alles wat ik van hen geleerd heb met betrekking tot Roemenië, permacultuur 

en de natuur. Ze hebben verschillende mooie doelen waaraan ze met hun bedrijf werken. Ze streven 

bijvoorbeeld naar een betere werkgelegenheid in Roemenië zodat de lokale economie verbetert en 

brengen graag hun enthousiasme voor het land en haar natuur en cultuur over. Ook met dit project 

wordt getracht deze doelen te realiseren, om zo een steentje bij te dragen aan een duurzame 

maatschappij. 

Ik wens de lezer een prettige leeservaring toe. 

Anne Jan Doorn, 3de jaars student Biologie, voeding en gezondheid 

 

Tranisu, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2
 

INHOUD 

Voorwoord ............................................................................................................................................. 1 

1. Inleiding ............................................................................................................................................. 3 

2. Het project in 2016 ............................................................................................................................. 6 

3. Het project in 2017 ............................................................................................................................. 7 

4. Materiaal en methode voor de teelt van pronkbonen.......................................................................... 8 

5. Resultaten ....................................................................................................................................... 11 

6. Conclusie en discussie .................................................................................................................... 12 

Literatuur ............................................................................................................................................. 14 

Bijlagen ................................................................................................................................................ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3
 

PROJECT 

PRONKBONEN 

DE WAARDE EN TEELT VAN 

PRONKBONEN IN ROEMENIË  

1. INLEIDING 

1.1 Doel en belang 

2016. Het jaar van de peulvruchten. In dit jaar wordt door de FAO (The 

Food and Agriculture Organization of the United Nations) aandacht 

gegeven aan bonen en daarmee ook aan onbekende soorten bonen. 

Bonen verdienen deze aandacht om verschillende belangrijke 

voordelen. Bonen zijn een van de meest voedzame soorten voeding op 

aarde doordat ze rijk zijn aan mineralen, eiwitten, vezels en ijzer. Dat 

terwijl ze arm zijn aan vet (Campos-Vega et al., 2010; Rizkalla et al., 

2002). Ook ondersteunen ze het immuunsysteem en hebben een 

positief effect op het zenuwcentrum (Rochfort & Panozzo, 2007). 

Bonen vormen een van de belangrijkste categorieën levensmiddelen 

die zijn gebruikt als basisvoedsel voor met name de eiwit en energie 

behoeften tijdens de gehele geschiedenis van de mensheid. 

Onderzoek bij de mens suggereert dat bonen kunnen bijdragen aan de 

menselijke gezondheid en het welzijn, voornamelijk door middel van 

preventie van hart- en vaatziekten en mogelijk diabetes (Dilis & 

Trichopoulou, 2009). Bonen zijn op een duurzame manier te telen 

doordat ze in vergelijking met andere teelten weinig water gebruiken en 

op een biologische manier de absorptie van koolstof en aanwezigheid 

van stikstof verhogen. Daarnaast zijn ze goedkoop en makkelijk te 

telen. 90% van de bonen wordt dan ook door familie boeren geteeld 

(FAO, 2016). Dit geeft het belang van de teelt van pronkbonen aan en 

de doelstelling van dit project sluit hierop naadloos aan. De doelstelling 

is namelijk om zaad op een duurzame manier te telen voor 

Waldbaarch. Daarnaast is het een belangrijk doel om de 

werkgelegenheid in Roemenië te bevorderen en de lokale economie te 

ondersteunen. Het project voldoet in verschillende belangrijke 

behoeften. Voorbeelden hiervan zijn werkgelegenheid, de productie 

van verse pronkbonen en de uitwisseling van kennis tussen Nederland 

en Roemenië. 

IN HET 

KORT: 

Het jaar van de boon 

geeft het belang van 

het telen van bonen 

aan. Bonen hebben 

dan ook veel 

voordelen. Het project 

pronkbonen helpt deze 

voordelen met 

iedereen te delen en 

daarbij de 

werkgelegenheid 

onder Roemenen te 

verbeteren. 
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1.2 Pronkbonen 

Pronkbonen krijgen verschillende namen. Sommige 

hebben betrekking op de bloemkleur (wit of rood): 

vuurboon, sierboon. Pronkbonen danken hun naam 

aan hun mooie bloemen, wat de aanplant er sierlijk 

uit doet zien. Er zijn nog veel meer benamingen 

maar de pronkboon is afkomstig uit Zuid-Amerkika. 

Pronkbonen onderscheiden zich van andere 

boongewassen doordat ze veel sterker zijn en beter 

bestand tegen guur weer. Pronkbonen hebben 

bovendien een wortelstok, wat vrij uniek is voor een 

boon. De pronkboon wijkt plantkundig sterk af van 

de andere Phaseolus-soorten. Zo blijven de 

kiemlobben van de pronkboon onder de grond en 

komt vrij veel kruisbestuiving voor. Doordat 

pronkbonen erg sterk zijn in vergelijking met andere stokbonen worden ze vaak als windbeschutting 

naast andere stokbonen gezet. Het zijn snelgroeiende klimmers, die tot drie meter hoog kunnen 

worden. Ze worden gegeten als snijboon als de peulen in een zeer jonge toestand worden geplukt, en 

ook als droge boon. Ook de bloemen zijn eetbaar. Pronkbonen kunnen dus gekweekt worden voor hun 

sierlijke bloemen, jonge peulen en droge bonen en kunnen prima in de keuken gebruikt worden. De 

productie is lager dan bij andere bonen, maar daartegenover staat dat de oogst meer in de tijd gespreid 

kan worden (Boxem et al., 2014).  

1.3 Plantkundige kenmerken 

De pronkboon (Phaseolus coccineus) valt onder 

vlinderbloemenfamilie (Fabaceae). Vlinderbloemigen leven in 

symbiose met bacteriën van het geslacht Rhizobium. Deze bacteriën 

komen voor in speciale wortelknolletjes (rhizobia) waarin luchtstikstof 

wordt omgezet in stikstofverbindingen. Pronkbonen voorzien zo in 

hun eigen stikstofvoorziening. Andere planten kunnen van deze 

stikstof profiteren(Chakravorty et al., 1981). Diagnostische 

kenmerken van de planten zijn als volgt: Blaadjes kort toegespitst. 

Tros veelbloemig, langer dan het blad. Vrucht ruw. Kroonbladen 

scharlakenrood, of wit, of rood en wit. Plant is windend. De hoogte 

van de bloeiende plant is maximaal 3,50 meter. De bloeitijd van de 

plant is van juni tot en met september (Hallier et al., 1886). 

1.4 Pronkbonen in Nederland 

In Nederland heeft de pronkboon weinig populariteit. Dit heeft onder andere te maken met de draad die 

op de peul zit, de wat lagere opbrengst en gevoeligheid voor de vetvlekkenziekte (Pseudomonas 

phaseolicola) (Kooistra, 1968). Dit is al langere tijd zo al wint de pronkboon de laatste tijd wel aan 

populariteit door zijn robuustheid.  

FIGUUR 1 DE OORSPRONG VAN DE NAAM VAN 
PRONKBONEN: DE BLOEM. 



 
 

5
 

Traditioneel worden pronkbonen veel gegeten met lamsvlees. Ook worden ze vaak apart of in salades 

geserveerd. De Vlamingen gebruiken de bonen ook door de hutspot met savooi en rapen. 

De teeltwijze is meestal door staken in rijen van twee te zetten. De twee rijen staken worden dan naar 

elkaar toegebogen en waar de staken kruisen word een dwarstaak gelegd. In deze kruising worden de 

staken vervolgens aan elkaar vastgebonden. Soms word ook de ruitermethode gebruikt, waarbij vier 

staken naar elkaar toegebogen worden en bovenin vast worden gebonden. Dit zijn robuuste methodes 

die veel stevigheid bieden. In Nederland word vrijwel altijd drie tot vier bonen bij een staak gezet. De 

staken worden altijd eerst gezet. 

1.5 Pronkbonen in Roemenië 

Pronkbonen kennen in Roemenië vrijwel dezelfde teeltwijze. Toch zijn er een aantal verschillen. Zo 

worden de bonenstaken enkel en alleen in de grond geprikt. Ze worden niet naar elkaar toegebogen 

om elkaar te ondersteunen. Het voordeel hiervan laat zich raden: de planten raken minder verward in 

de toppen en hebben meer ruimte en licht. Nadeel is echter dat het minder stevig is, zeker als het 

gewicht van de bonenplanten met peulen meer word. Sommige boeren in Roemenië zetten wel 8-10 

bonen bij een staak. Naast dit verschil is er nog het verschil dat sommigen van hen de staken pas 

zetten nadat de bonen al gegroeid zijn. Meer over de (aanbevolen) teeltwijze is te vinden in hoofdstuk 

4: materiaal en methode en bijlage I.  

1.6 Project beschrijving opbouw 

In deze project beschrijving van het ‘project pronkbonen’ is in hoofdstuk 2 beschreven hoe het project 

in 2016 gestart is. In hoofdstuk 3 is beschreven hoe het project in 2017 vorm gaat krijgen. Daarnaast 

wordt in hoofdstuk 4 beschreven hoe de teelt van pronkbonen in zijn werk gaat. Hoewel er geringe 

resultaten zijn doordat het project in de opstartfase is worden zij kort weergegeven in hoofdstuk 5 om 

een indicatie te geven en mogelijk een hulp bij het bedenken van een hypothese voor een 

vervolgproject. De conclusie en discussie zijn weergegeven in hoofdstuk 6, hierop volgen logischerwijs 

aanbevelingen over hoe het project in de toekomst het best vormgegeven kan worden. Dit alles opdat 

een vervolg in 2017 soepel kan verlopen. 
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2. HET PROJECT IN 2016 

2.1 Wat is er gedaan? 

Er is begonnen met contact met de teler en verkoper van pronkbonen in Nederland, Waldbaarch. 

Waldbaarch levert o.a. peulvruchten. Van Waldbaarch is teeltinformatie verkregen. Daarnaast zijn daar 

pronkboonsoorten gesorteerd en klaargemaakt voor transport. Daarna is in Roemenië contact gelegd 

met verschillende potentiële telers. Ook is op het terrein van Casa Careel zelf praktisch werk verricht 

om een goede landbouwgrond te bekomen. Dit is uiteindelijk een tuin geworden van 4 x 16 meter. 

Daarvoor zijn bonenstaken geregeld en hier zijn ruim honderd bonen gezet. Ondertussen vonden de 

communicatie en afspraken met telers plaats. Er waren wat knelpunten waardoor verschillende 

afspraken afgezegd werden. Een belangrijk knelpunt was dat doordat het project vrij laat in het 

teeltseizoen startte veel telers hun land al vol hadden staan met andere groenten hoewel ze wel 

interesse hadden in het project. Hierop word verder ingegaan in het hoofdstuk conclusie en discussie. 

Uiteindelijk is een viertal telers bereid gevonden pronkbonen te telen.  

Meerdere telers hebben aangegeven volgende jaren mee te willen doen. Naar hen zijn in sommige 

gevallen al zaden getransporteerd. De bonen zijn bij de telers gezaaid (gezet in vaktaal), sommige 

telers hebben de bonen zelf gezet. Tussendoor was het belangrijk de communicatie op gang te 

houden, zowel naar het Nederlandse zaadbedrijf als naar de verschillende telers en mogelijk potentiële 

nieuwe telers. Dit is onder andere gedaan door een Facebook-pagina bij te houden. Toen de bonen 

eenmaal gezet waren moest de communicatie op gang gehouden worden en is deze 

projectbeschrijving geschreven. Ook is een contract en een formulier voor productkwaliteit opgesteld en 

bij de notaris laten nazien om te gebruiken bij de telers. Daarnaast is bij de telers een meting gedaan 

en zijn deze gegevens verwerkt in een excel sheet, infographic en deze projectbeschrijving. Ook is een 

presentatie gemaakt van het project om de communicatie over het project te bespoedigen. 

2.2. Hoeveel tijd heeft dat gekost? 

Dit heeft ruim 10 weken gekost. Doordat er al connecties gelegd waren met verschillende telers kon het 

project vrij vlot opstarten. Toch zal in dit later jaren vlotter moeten gaan. Zodat na de start van het 

project zo spoedig mogelijk de bonen gezet kunnen worden. De bonen hebben namelijk een bepaalde 

groeiperiode nodig.  

Het werk was op te delen in drie hoofdtaken: 1) Het praktische werk: de bonen zetten, onderhouden en 

bemeten. 2) De communicatie: afspraken maken met telers, zaadleverancier/afnemer en informatie 

voor mogelijk geïnteresseerden verstrekken. 3) Theoretische werk: het schrijven van de 

projectbeschrijving, gegevens verwerken.  

In deze tien weken zijn nog niet de oogst van het eindproduct en het transport daarvan begrepen.   

2.3 Eindproduct 

Het eindproduct is vooralsnog deze projectbeschrijving en de communicatie en handelsmiddelen die 

gemaakt zijn. Ten tijde dat deze projectbeschrijving geschreven is waren de pronkbonen nog niet 

volgroeid en waren de pronkboonzaden nog niet oogstbaar. De verwachting is dat er van de ruim 70 

staken die gezet zijn ongeveer 17500 gram pronkbonen geoogst kan worden. Dit is gebaseerd op de 

verwachting dat per staak ongeveer 250 gram bonen gewonnen kan worden.  
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3. HET PROJECT IN 2017 

In dit hoofdstuk word kort beschreven wat de huidige stand van zaken is voor 2017, wat contacten voor 

volgend jaar zijn en wat er gedaan kan worden met deze projectbeschrijving. In het hoofdstuk 

Aanbevelingen is uitvoeriger beschreven wat er ten opzichte van het jaar 2016 beter kan.  

3.1 Huidige stand van zaken 

Voor het project in 2017 zijn een aantal telers gecontacteerd. Met enkelen is al een afspraak gemaakt, 

zij hebben toegezegd in het teeltseizoen 2017 bonen te telen voor dit project. Naar enkele van hen zijn 

al bonen opgestuurd. Daarnaast is het duidelijk dat er veel animo voor het project is. In onderstaande 

tabel volgen de personen die volgend seizoen willen telen tezamen met hun contactgegevens en 

locatie. 

Persoon Contactgegevens Locatie 

Christiaan en 

Alexandra 

Facebook* Mogos (Abrud) 

Installateur  Valea Draganului 

Victor Facebook* Poiana 

Casa Careel careel10@gmail.com Tranisu 

Dan Cristian Iuga daniuga57@gmail.com/0770606258  Calea Turzii 

Bentane mariuss.bentan@gmail.com Tranisu 

*Op een speciaal hiervoor aangemaakt Facebookpagina zijn de contactgegevens te vinden. 

3.2 Wat er gedaan moet worden 

In het kort kan gezegd worden dat wat in 2016 gedaan is uitgebreid moet worden. Meer telers vinden, 

meer bekendheid aan het project geven. Dit opdat er grotere opbrengst verkregen kan worden, er meer 

mensen profijt van hebben en zo de lokale economie extra gestimuleerd word. Hoe de teelt precies 

uitgevoerd moet worden staat beschreven in het volgende hoofdstuk: materiaal en methode. Verder is 

het goed de aanbevelingen die in het hoofdstuk aanbevelingen weergegeven zijn op te volgen. De 

verschillende taken zijn hieronder nog eens kort weergegeven: 

1. Telers contacteren, contracteren en voorzien van het pronkbonenzaad. Daarnaast kan het 

noodzakelijk en goed zijn te helpen bij het zetten van de bonen. Gedurende het seizoen zal er 

contact gehouden moeten worden en eventueel metingen verricht dienen worden. 

2. De teelt bij Casa Careel uitvoeren van A tot Z. Dit houd niet alleen het zetten van de bonen en 

staken in maar ook onderhoud en mogelijk oogst en transport. 

3. PR. Door het project meer bekendheid te geven zullen er meer telers gecontacteerd kunnen 

worden. Daarnaast is het goed voor de algemene bekendheid van Roemenië wat ten goede 

komt aan het doel om de lokale economie te stimuleren. 

4. Contact en overleg met Waldbaarch. Hier zal het zaad geregeld en gesorteerd moeten worden 

en het transport naar Roemenië zal geregeld moeten worden. 

5. Waar mogelijk: onderzoek. Gegevens verzamelen over de verschillende teelten. Opmerkelijke 

zaken noteren en alle gegevens overzichtelijk weergeven. Dit met het oog op mogelijk het 

verkrijgen van een Ecolabel. 
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4. MATERIAAL EN METHODE VOOR DE TEELT VAN PRONKBONEN 

3.1 Methode 

In de methode is beschreven hoe de staken gezet kunnen worden, wat de zetmethodes zijn en wat 

eventueel onderhoud inhoud. 

3.1.1 Teeltwijze 

Pronkbonen zijn stokbonen en hebben dus 

behoefte aan steun. Bonen ontwikkelen zich vlot 

op alle grondsoorten, op voorwaarde dat de 

grond niet nat en koud is. Bonen behoren tot de 

vlinderbloemenfamilie, en zorgen dus gedeeltelijk 

voor hun eigen stikstofvoorziening, doordat ze 

stikstof vastleggen uit de lucht. Voor 

vlindergewassen is fosfor een belangrijk element. 

Hoge bonen vangen veel wind als ze volgroeid 

zijn. De staken moeten dus zorgvuldig en diep 

genoeg geplaatst worden. Pronkbonen hebben 

grote zaden en mogen dus vrij diep gezaaid 

worden; dit betekent ongeveer twee centimeter. 

Het steunmateriaal dient als eerste geplaatst te 

worden. Dit materiaal moet minstens 2,5 meter hoog zijn. Eventueel kan ook touw gebruikt worden, dan 

moeten de bonen echter dichter op elkaar geplant worden, namelijk op 20 á 25 cm.  

3.1.2 Stakenmethodes  

De dubbele rijmethode is altijd veel steviger dan 

een enkele rij. De niet-gekruiste dubbele rij-

methode heeft dan nog het bijkomend voordeel 

dat de planten geen kluwen gaan vormen op de 

plaats waar ze kruisen. Ze kunnen rustig verder 

groeien zonder concurrentie van de buren. De 

afstand tussen de staken wordt in de tekeningen 

vermeld. Als er verschillende rijen naast elkaar 

zijn, moet de afstand tussen de twee buitenste 

rijen minstens een meter bedragen. De staken 

kunnen dichter bij elkaar geplaatst worden; dan 

moeten wel het aantal planten per staak 

vermindert worden.  

3.1.3 Zaaimethode 

Zodra de staken stevig in de grond staan, kun je zaaien. Daartoe maak je aan de binnenkant van elke 

staak een halfcirkelvormige gleuf op een tiental centimeter van de staak, waarin je vier tot acht zaden 

legt op een viertal centimeter van elkaar. Dezelfde zaaidieptes als bij struikbonen blijven geldig. Ook 

geldt dat er ondieper gezaaid dient te worden naarmate de bodem vochtiger is. Door de bonen 

FIGUUR 2 AANTAL ZADEN PER STAAK 

Bron: Velt, Handboek ecologisch tuinieren, 2014 

FIGUUR 3 GEKRUISTE DUBBELE RIJ STAKENMETHODE 

Bron: Velt, Handboek ecologisch tuinieren, 2014 



 
 

9
 

gedurende een nacht voor te weken in lauw water kan de kieming worden versneld. Bij erg vochtig 

weer kan er ook gezaaid worden in een heuveltje dat twee of drie centimeter boven het grondoppervlak 

uitsteekt. Na opkomst kunnen de twee tot zes stevigste planten verder laten uitgegroeid worden. In veel 

gevallen moeten na het zaaien de opkomende kiemplanten beschermd worden tegen vogels en of 

hazen. Er kan een draad of net over het pas gezaaide bonenperceel gespannen worden tot er 

meerdere bladparen gevormd zijn.  

3.1.4 Teeltzorgen 

Je steunt de planten door ze aan te aarden zodra de bonen hun eerste twee echte blaadjes gevormd 

hebben of als de plant ongeveer 20 cm. groot is. Als de opkomst slecht is kan er op open plekken 

bijgezaaid worden. Pronkbonen kunnen in het begin wat moeite hebben om de staak te vinden. Hen 

kan de weg gewezen worden door ze rond de staak te winden. Dit moet altijd linksom, tegen de zon in 

geschieden.  

3.1.5 Oogsten 

In een onvolgroeide groene toestand worden de peulen geoogst. In een later stadium wordt er een 

perkamentachtig vlies in de peul gevormd, dat niet gaar kookt. Voor de teelt van rijp zaad moet 

gewacht worden tot eind september. Deze laatste methode is van toepassing op dit project aangezien 

het hier om zaadwinning gaat. De droge peulen kunnen in één- of twee keer worden geoogst. Direct 

dorsen is niet noodzakelijk, de zaden kunnen vrij lang in de peulen bewaart worden. Het gedroogde 

zaad wordt vervolgens in papieren of linnen zakjes op een droge en vrij koele plaats bewaard. 

(Boxem et al., 2014; Buishand, 1971) 

 

 

3.2 Materiaal 

Bonenstaken (200-300 cm.).  

Omdat in Roemenië geen bamboe aanwezig is in de natuur word gebruik gemaakt van wilgen, essen 

en hazelaar staken. Deze worden gewonnen door jonge boompjes en/of takken om te zagen. Om dit 

duurzaam te doen moet steeds bij het snoeien van bomen rekening gehouden worden met de behoefte 

aan dit soort benodigdheden. Er moet dus randhout zijn. Dit kan door bomen laag af te snoeien zodat 

ze laag bij de grond gaan splitsen. Je krijgt dan veel rechtopstaande loten. Rechte, hoge loten zijn 

gewenst, immers de pronkbonen worden lang. De bonenstaken kunnen vervolgens in de grond 

geplaatst worden door eerst een gat te slaan met een zware ijzeren stok en dit een beetje aan te 

drukken.  
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Zaad (afhankelijk van behoefte/ruimte). 

Verschillende rassen: 

Boerentenen        

Boerentenen of priesterbonen vormen zeer grote 

dikke en witte zaden. In België worden ze ook 

molbonen genoemd. Pronkbonen kun je jong eten 

als sperzie– of snijboon. Oogst ze voor deze 

toepassing als ze 10 –15 cm lang zijn. Laat je ze 

doorgroeien dan kunnen ze een lengte van 35cm 

bereiken. De peulen zijn dan te vezelig om te eten, 

maar de gedopte bonen zijn smakelijk. Het 

eindproduct moet minimaal 2,5 centimeter lang zijn 

is een vereiste voor de telers. 

 

Stiense pronkbonen  

Roodbloeiend klimmend ras met paarse zaden 

met zwarte spikkels. De herkomst van deze 

pronkboon is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk 

vindt hij zijn oorsprong in het Noord-Hollandse 

Aalsmeer. Het is een stevige groeier die de 

bonenstaken snel zal bedekken. Het eindproduct 

moet minimaal 2 centimeter groot zijn is een 

vereiste voor de telers. 

 

 

 

Kollumer Pronkboon 

Roodbloeiend klimmend ras met zwarte zaden. 

Het eindproduct moet minimaal 2 cm groot zijn is 

een vereiste voor de telers. 
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5. RESULTATEN 

In het hoofdstuk resultaten worden de resultaten van het project in 2016 besproken.  

Opbrengsten van de bonen zelf zijn te schatten op 250-300 gram per staak. Zoals vermeld volgt hier 

een verwachte opbrengst uit van 17500 gram pronkbonen daar er ruim 70 staken gezet zijn. Deze 

opbrengsten zijn wel afhankelijk van het weer en andere niet beïnvloedbare factoren. 

Er kan gesteld worden dat door het project te starten in 2016 er veel ervaringen en contacten 

opgedaan zijn. Deze contacten en potentiële nieuwe telers zijn zeer waardevol. 

Het project is op schrift gesteld en zijn een aantal initiatieven opgestart. Het project is dus gegroeid van 

opstartfase naar de volgende fase waarin de grotere productie en wetenschappelijk onderzoek meer 

plaats kan krijgen. 

In ongeveer een maand was de gemiddelde bonenplant tussen de 40 en 60 centimeter groot en 

hadden de planten ongeveer 3-5 bladparen in het seizoen 2016. Dit kan als een indicatie voor de groei 

van volgend jaar gebruikt worden. In onderstaande figuur word de groei van pronkbonen weergegeven, 

gecorreleerd aan de weersomstandigheden (figuur word toegevoegd eind deze maand). 

Observaties: 

De pronkbonenrassen die gebruikt zijn hebben een vrij ongelijke opkomst. Een maand nadat de eerste 

planten opkwamen kwamen er nog steeds planten boven de grond. 

Er zijn verschillen in de Nederlandse teeltwijze van pronkbonen en de Roemeense wijze. Er kan zelfs 

gesteld worden dat de Roemeense teeltwijze zeer variabel is. De ene teler legt 6-10 zaden bij een 

staak, de ander 3. Sommige telers zet eerst een staak en zet dan de bonen, de ander zet eerst de 

bonen en later de staak.  
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6. CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

Conclusie 

De belangrijkste conclusie van het project in 2016 is dat er animo is voor het project en dat het project 

een goede kans van slagen heeft. Dit is af te meten aan de nieuwe telers die gevonden zijn en de 

resultaten van het jaar 2016. 

Uit literatuuronderzoek blijkt de enorme potentie van bonen. Ze hebben vele voordelen en zijn zeer 

gezond. Dit onderstreept het belang van het pronkbonen project. 

Verder is de groei van de pronkbonen in Roemenië over het algemeen prima te noemen. Er heerst een 

goed klimaat waardoor de bonen in een maand van zaad tot plant van 40-60 centimeter groot groeien. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat ook op dit punt het project een goede kans van slagen heeft. 

Er liggen kansen in de Roemeense teeltwijzen van pronkbonen. Het is geïntegreerd in permacultuur 

teelt. Mogelijk liggen hier nieuwe innovaties voor de teelt in Nederland en andere landen. 

De lokale economie word door dit project gesteund. Hoewel er geen exacte gegevens zijn over de 

opbrengsten per teler kan alleen de animo die er is voor het project al opgevat worden als financiële 

interesse.  

Er volgen vanuit struikelblokken tijdens het project in 2016 een aantal discussiepunten en 

aanbevelingen. 

Discussie en aanbevelingen 

Een belangrijk knelpunt van het project was dat het project vrij laat in het teeltseizoen van start ging. 

Hierdoor hadden veel potentiële telers hun land al vol staan met andere gewassen. Er is dus een niet 

zeer volledig beeld ontstaan van het aantal telers dat kon en wilde telen. Waarschijnlijk pakt dit 

volgende jaren positief uit en is er nog meer animo als verwacht als er op tijd begonnen word met het 

contacteren van telers. Eerder starten met het project en/of eerder contact opnemen met potentiële 

telers opdat het geconcludeerde knelpunt van een vol land voorkomen kan worden verdient dus een 

belangrijke aanbeveling. Geadviseerd word begin maart het eerste contact te leggen. Doordat er wel 

interesse was van telers hebben enkelen van hen al zaad ontvangen voor latere jaren. Hierdoor zal in 

de toekomst dit probleem zichzelf waarschijnlijk automatisch verhelpen doordat het project meer 

bekendheid krijgt. 

Doordat veel aandacht uitging naar het opzetten van het project heeft er weinig wetenschappelijk 

onderzoek naar de groei van de bonen plaatsgevonden. Dit had mede te maken met het feit dat de 

populatie voor een onderzoek nog betrekkelijk klein was (n=70). Een conclusie daaraan verbinden 

geeft mogelijk een onjuist beeld. Het zou daarom goed zijn als er bij het vervolg van dit project meer 

aandacht word gegeven aan wetenschappelijk onderzoek. Er zou bijvoorbeeld onderzoek kunnen 

worden verricht naar de verschillende teeltwijzen zoals in het hoofdstuk resultaten aangegeven. 

Uitgangspunt zou kunnen zijn welke methode het effectiefst de meeste opbrengst per vierkante 

meter/staak geeft. Het onderzoek zou eventueel gericht kunnen worden op de permacultuur teelt zoals 

het in Roemenië veel voorkomt. 
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Om pronkbonen beter en meer geteeld te laten worden is het belangrijk om te veredelen. Bij het 

selecteren dient gelet te worden op uniformiteit van het product en het afwezig zijn van vliezen en 

draad in de peul (Kooistra, 1968). Dit zou mogelijk een taak kunnen zijn van de Nederlandse 

zaadleverancier.  

Een andere aanbeveling verdient voor het project in 2017 ook de nodige aandacht. Het zou goed zijn 

een facebookpagina speciaal voor het bonenproject opzetten. De doelgroep zouden nieuwe telers, 

mogelijk nieuwe afnemers en geïnteresseerden moeten zijn. Het is belangrijk dat deze doelgroep 

scherp in de gaten word gehouden en hun interesse niet uit het oog word verloren. Concreet gesteld: 

alleen pronkbonen en gerelateerde onderwerpen dienen gedeeld te worden. Hierdoor krijgt het een 

meer zakelijk karakter.  

Om alle taken goed te kunnen doen en het project uit te kunnen breiden is het aan te bevelen twee, en 

minimaal een student op het project te hebben. Geprefereerd worden studenten met goede 

communicatieve en organisatorische vaardigheden en ook onderzoek vaardigheden zijn belangrijk. 
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BIJLAGEN 

Het contract in Nederlands, Engels en Roemeens. 

De annex voor kwaliteitscontrole. 

Bijlage I: 

Alternatieve stakenmethodes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 4 DUBBELE RIJ METHODE 

FIGUUR 6 ENKELE RIJ METHODE FIGUUR 5 RUITER OF HOK, FIETSWIEL OP PAAL 
METHODE 
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Bijlage II 

Het contract in Nederlands, Engels en Roemeens. 
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Bijlage III  

De annex voor kwaliteitscontrole. 


